
  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือวัสดุกั้นทีเ่ก็บน้ ำยำและ จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๗๖,๑๐๓.๗๕ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
สำรเคมี ๗๖,๑๐๓.๗๕ บำท ๗๖,๑๐๓.๗๕ บำท

๒ ซ้ือพัสดุสำย สอ.ทอ. จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๗๔,๒๗๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
กวป.พอ. ๗๔,๒๗๐.๐๐ บำท ๗๔,๒๗๐.๐๐ บำท

๓ พัสดุใช้ส ำนักงำน จ ำนวน ๓๐ รำยกำร ๘๐,๙๕๒.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๘๐,๙๕๒.๐๐ บำท ๘๐,๙๕๒.๐๐ บำท

๔ ซ้ือวัสดุ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๑๒,๔๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
ศปพ.พอ. ๑๒,๔๐๐.๐๐ บำท ๑๒,๔๐๐.๐๐ บำท

๕ ซ้ือวัสดุ จ ำนวน ๔๘ รำยกำร ๔๐,๙๓๗.๕๘ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๔๐,๙๓๗.๕๘ บำท ๔๐,๙๓๗.๕๘ บำท

๖ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๙,๕๓๔.๙๙ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
กรก.พอ. ๑๙,๕๓๔.๙๙ บำท ๑๙,๕๓๔.๙๙ บำท

๗ ซ้ือหมึกใช้กับเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๔๘,๖๓๑.๕๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
คอมพิวเตอร์ ๔๘,๖๓๑.๕๐ บำท ๔๘,๖๓๑.๕๐ บำท

๘ ซ้ือน้ ำยำเติมเคร่ืองปรับ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๑๘,๗๙๙.๙๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
อำกำศและพัสดุส ำนักงำน ๑๘,๗๙๙.๙๐ บำท ๑๘,๗๙๙.๙๐ บำท

๙ ซ้ือวัสดุกั้นห้องโถงชั้นบน จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ๘๙,๗๐๐.๙๔ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
ร้อย พพ.กวก.พอ. ๘๙,๗๐๐.๙๔ บำท ๘๙,๗๐๐.๙๔ บำท

๑๐ ซ้ือวัสดุตีเส้นทีจ่อดรถ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๔,๐๙๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๔,๐๙๐.๐๐ บำท ๔,๐๙๐.๐๐ บำท

ร้ำนเสริมศิริซัพพลำย

หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ปหจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

บจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป

ร้ำนวินเนอร์

หจก.ก่อพงศ์ โอ.เอ. ซัพพลำย

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ิย.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

หจก.ก่อพงศ์ โอ.เอ. ซัพพลำย

ร้ำนวินเนอร์ ร้ำนวินเนอร์

ร้ำนวินเนอร์ ร้ำนวินเนอร์

หจก.ก่อพงศ์ โอ.เอ. ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ.เอ. ซัพพลำย

ร้ำนวินเนอร์

หจก.ก่อพงศ์ โอ.เอ. ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ.เอ. ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์ โอ.เอ. ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์ โอ.เอ. ซัพพลำย

ร้ำนเสริมศิริซัพพลำย



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑๑ ซ้ือวัสดุเคร่ืองใช้รำชกำร จ ำนวน ๔๘ รำยกำร ๙๔,๗๕๒.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
AIR HOUSE ๙๔,๗๕๒.๐๐ บำท ๙๔,๗๕๒.๐๐ บำท

๑๒ ซ้ือพัสดุโครงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒,๒๕๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
กวก.พอ. ๒,๒๕๐.๐๐ บำท ๒,๒๕๐.๐๐ บำท

๑๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๘๖,๓๔๙.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๘๖,๓๔๙.๐๐ บำท ๘๖,๓๔๙.๐๐ บำท

๑๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๑๘๙,๗๓๗.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๘๙,๗๓๗.๐๐ บำท ๑๘๙,๗๓๗.๐๐ บำท

๑๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๗,๔๙๙.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๒๗,๔๙๙.๐๐ บำท ๒๗,๔๙๙.๐๐ บำท

๑๖ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๗,๑๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๗,๑๐๐.๐๐ บำท ๗,๑๐๐.๐๐ บำท

๑๗ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๓,๙๒๓.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๓,๙๒๓.๐๐ บำท ๓,๙๒๓.๐๐ บำท

๑๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๑,๗๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๑,๗๐๐.๐๐ บำท ๑๑,๗๐๐.๐๐ บำท

๑๙ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๐๘,๔๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๐๘,๔๐๐.๐๐ บำท ๑๐๘,๔๐๐.๐๐ บำท

๒๐ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท

๒๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๑๘,๘๘๕.๕๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๘,๘๘๕.๕๐ บำท ๑๘,๘๘๕.๕๐ บำท

๒๒ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖,๐๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๖,๐๐๐.๐๐ บำท ๖,๐๐๐.๐๐ บำท

บ.ดีเคเอสเอช จก.

หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส

ร้ำนไวท์เทค ร้ำนไวท์เทค

บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก.

ผจห.กวภ.พอ.
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ิย.๖๐............................

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ร้ำนพุฒิพงศ์พำณิชย์ ร้ำนพุฒิพงศ์พำณิชย์

บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก.

บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก. บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก. 

บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก.

บ.อำร์เอ็กซ์ จก. บ.อำร์เอ็กซ์ จก.

หจก.เอ็มอี เวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอี เวชภัณฑ์

บ.โอสถอินเตอร์ จก. บ.โอสถอินเตอร์ จก.

บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก. บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก.

บ.ภำนุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.ภำนุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก.

บ.ดีเคเอสเอช จก.



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๒๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๐,๒๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๐,๒๐๐.๐๐ บำท ๑๐,๒๐๐.๐๐ บำท

๒๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๑,๒๙๙.๒๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๑,๒๙๙.๒๐ บำท ๑๑,๒๙๙.๒๐ บำท

๒๕ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ๓๙,๓๗๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๓๙,๓๗๐.๐๐ บำท ๓๙,๓๗๐.๐๐ บำท

๒๖ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๕,๕๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๕,๕๐๐.๐๐ บำท ๕,๕๐๐.๐๐ บำท

๒๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔,๕๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๔,๕๐๐.๐๐ บำท ๔,๕๐๐.๐๐ บำท

ร.อ.   โชคชัย  ปิน่เงิน
น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.

        ก.ค.๖๐

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ิย.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส

บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก. บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก.

หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป

หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส

บ.บำงกอกดรัก จก. บ.บำงกอกดรัก จก.



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒,๑๖๐.๐๐ บำท กรณีพิเศษ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๒,๑๖๐.๐๐ บำท ๒,๑๖๐.๐๐ บำท

ร.อ.   โชคชัย  ปิน่เงิน
น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.

        ก.ค.๖๐

  สขร.๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ิย.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

องค์กำรอำหำรและยำ องค์กำรอำหำรและยำ



ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ประกวดรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
ชนิด C-Arm ยี่ห้อ Ziehm อิเล็กทรอนิกส์ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
รุ่น Ziehm Vision RFD 3D e-bidding
ผลิตภัณฑ์ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

ร.อ.   โชคชัย  ปิน่เงิน
น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.

        ก.ค.๖๐

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บริษัทบีเจซี เฮลท์แคร์ จ ำกัด บริษัทบีเจซี เฮลท์แคร์ จ ำกัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ิย.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.






